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1.

INTRODUÇÃO

O presente documento é referente ao Resumo não Técnico do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do
Parque Eólico de Zapa, desenvolvido em fase de Estudo Prévio.
É um documento onde se apresenta de forma resumida e em linguagem simples a informação
apresentada no EIA. Visa dar a conhecer ao público interessado os aspetos mais relevantes do projeto e
os efeitos no ambiente decorrentes da sua implementação, ou seja, as possíveis consequências para o
ambiente decorrentes do projeto.
Este documento é acessível à generalidade dos potenciais interessados, para que possam participar na
designada “Consulta Pública” que faz parte do processo de Avaliação de Impacte Ambiental do projeto.
No portal PARTICIPA.PT são disponibilizados os processos em consulta pública, permitindo alcançar um
maior envolvimento dos cidadãos nos processos de participação pública e, por conseguinte, na tomada
de decisão.
O proponente do Parque Eólico de Zapa é a Infinita Energia – Energias Renováveis, S.A., e a entidade
licenciadora do projeto é a Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).
O presente estudo foi elaborado pela GIBB Portugal - Consultores de Engenharia, Gestão e Ambiente,
S.A., constituída por uma equipa multidisciplinar que integra as especialidades necessárias ao
desenvolvimento dos diversos fatores ambientais.
O Parque Eólico de Zapa é constituído por 6 aerogeradores, cada um com uma potência unitária de
5,8MW, perfazendo um total de 34,8MW, localizado numa zona não sensível. O parque eólico encontrase distribuído por 3 zonas, nas freguesias de Grilo, Gove e União das Freguesias de Ancede e Ribadouro,
com um total de seis aerogeradores instalados nos pontos mais altos, situados entre os 490m e 605m de
altitude. Associado ao Parque Eólico será construída uma linha elétrica a 60kV, com cerca de 17,5km de
extensão, que irá ligar à Subestação do Parque Eólico de Carlinga B (a construir).

De acordo com o Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA), aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de
dezembro, o presente projeto não se localiza em área sensível, tem menos de 20 torres e localiza-se a
uma distância superior a 2km de outros parques, pelo que o Projeto não tem enquadramento direto no
RJAIA.
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Anexo II

3

- “Indústria da energia”

i) “ Aproveitamento da energia eólica para produção de eletricidade”
Caso Geral – AIA obrigatório para Parques eólicos com ≥20 torres ou
localizados a uma distância inferior a 2km de outros parques similares
Áreas Sensíveis – AIA obrigatório: para Parques eólicos com ≥10 torres ou
localizados a uma distância inferior a 2km de outros parques similares

Na figura seguinte apresenta-se a localização dos parques eólicos existentes num raio de 10km do
Parque Eólico de Zapa.

Figura 1-1 – Parques Eólicos existentes num raio de 10km do Parque Eólico de Zapa.

De acordo com as características do Projeto referidas anteriormente, o projeto não atinge os referidos
limiares, pelo que o promotor submeteu numa primeira fase um Pedido de Enquadramento no Regime
Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (PERJAIA), com o objetivo de determinar se o mesmo era
suscetível de provocar impactes significativos no ambiente, à luz do disposto no artigo 1.º, n.º 3, alínea
b), subalínea iii) do referido diploma.
Da análise efetuada a APA emitiu um parecer a 31 de Maio de 2021, onde refere:
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“Parecer: Projeto suscetível de provocar impactes negativos significativos no ambiente, pelo que
se entende que deve ser sujeito a procedimento de avaliação de impacte ambiental.”
A Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) é a Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

2.

DESCRIÇÃO GERAL DO PROJECTO

O parque eólico de Zapa e respetiva linha elétrica localiza-se na região Norte, nos concelhos de Baião,
Marco de Canaveses e Penafiel.
No quadro seguinte apresenta-se o enquadramento administrativo da área em estudo, nomeadamente,
NUT 1, concelhos e freguesias abrangidas.
Quadro 2-1 – Enquadramento administrativo do projeto do Parque Eólico de Zapa.
NUT

Distrito

Concelho

Baião

NUT III:
Tâmega e
Sousa

Porto

Freguesias

Área de estudo

Grilo
União das freguesias de Baião (Santa
Leocádia) e Mesquinhata
Gove
União das freguesias de Ancede e
Ribadouro

Parque Eólico de Zapa

Soalhães
Marco de
Canaveses

Penafiel

Avessadas e Rosém
Marco
Paredes de Viadores e Manhuncelos
Vila Boa de Quires e Maureles
Luzim e Vila Cova
Abragão

Linhe Elétrica e Parque
Eólico

Linha Elétrica

Na figura seguinte apresenta-se a localização do projeto e respetivos limites administrativos.

1

NUT – Nomenclatura de Unidades Territoriais para Fins Estatísticos
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Figura 2-1 – Localização do Projeto nos limites administrativos.

Os mapas em anexo apresentam a localização do projeto em termos administrativos e a localização das
componentes que fazem parte do projeto.
O Parque Eólico de Zapa destina-se ao aproveitamento de energia eólica para a produção de energia
elétrica, estima-se uma vida útil de 25 anos, e uma produção média anual de energia elétrica de
70.600MWh/ano,

equivalente

ao

consumo

anual

de

aproximadamente de 24.200 casas.
Os aerogeradores são compostos por diversas componentes, de
entre os quais se destacam a torre, o rotor, o gerador e as pás.
Prevê-se que no parque eólico de Zapa sejam instalados
aerogeradores da marca GENERAL ELECTRIC (GE), modelo GE158,
de 5,8 MW de potência unitária, cada um sobre torre de 121 m de
altura e o diâmetro do rotor de 158m.
A turbina eólica começa a ter rotação com velocidade de vento de 3 m/s e está desenhada para operar
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em velocidades de vento máximas de 25m/s, a partir da qual o aerogerador entrará em “stand by” de
acordo com os seguintes critérios: velocidade do vento superior a 25 m/s num período de 600 segundos
ou velocidade do vento superior a 30 m/s num período de 30 segundos ou velocidade do vento superior
a 34 m/s num período de 3 segundos.
A rede de cabos é constituída por cabos que interligam os vários aerogeradores do Parque Eólico e que
ligam à subestação do parque eólico em média tensão (30kV). Esta interligação será efetuada por
intermédio de linhas subterrâneas que serão instaladas paralelas aos acessos (3.682m de extensão) e
através de uma linha aérea a 30kV (4.936m de extensão).
A subestação do parque eólico a ser construída destina-se a escoar, para a rede de 60kV, a energia
produzida pelo Parque Eólico de Zapa. Esta subestação será interligada com o andar de 60kV da
Subestação do Parque Eólico de Carlinga B (a construir), através de uma linha aérea de simples circuito
com uma extensão máxima de 17,5 km.
A Linha elétrica a 60kV, que liga a subestação do Parque Eólico de Zapa à subestação do Parque Eólico
de Carlinga B será constituída por um corredor comum denominado por um corredor A e por dois
corredores alternativos, pelo que a extensão prevista é a seguinte:
•

corredor comum (corredor A) + corredor A1  15,5km de extensão, localizado a sul e que
acompanha em toda a sua extensão uma linha elétrica da REN existente.

•

corredor comum (corredor A) + corredor A2  17,5km de extensão, que se desenvolve a norte.

A subestação do sub-parque de Carlinga B, insere-se no projeto do Parque Eólico de Carlinga,
constituído pelo sub-parque A e sub-parque B, a construir no âmbito de outro projeto que já foi alvo de
um estudo de impacte ambiental e para o qual foi emitida, pela APA, uma DIA 2 favorável condicionada a
15-10-2021 (Nº AIA 3413).
A subestação do sub-parque de Carlinga B localiza-se na freguesia de Luzim e Vila Cova, no concelho de
Penafiel e possui capacidade para partilhar a infraestrutura com o PE de Zapa. De igual modo, o Parque
Eólico de Carlinga partilhará também com o Parque Eólico de Zapa, as infraestruturas de ligação à
subestação de Recarei (subestação de Carlinga B e linha elétrica a 220kV).
Na figura seguinte apresenta-se a referida ligação, bem como a localização do Parque Eólico de Carlinga.

2

Declaração de Impacte Ambiental
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Corredor A

Figura 2-2 – Localização do PE de Zapa e da ligação à subestação do PE de Carlinga B.

Os acessos previstos destinam-se à montagem dos aerogeradores e posterior acesso para exploração e
manutenção. Tanto quanto possível serão utilizados caminhos já existentes, procedendo-se à
beneficiação destes para permitir a passagem do sistema de transporte dos componentes. Prevê-se a
criação de 3.687m de acessos novos e cerca de 1.869m de acessos a beneficiar, num total de 5.556m.
Na figura seguinte apresentam-se os caminhos existentes a beneficiar, os novos acessos e os acessos
existentes que serão utilizados durante a fase de construção do parque eólico.
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AG5

AG6

AG3

AG4

AG1

AG2

Figura 2-3 – Acessos a utilizar no Parque Eólico de Zapa.

Relativamente às movimentações de terras necessárias (aterros e escavações) para a execução das
AM21012
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fundações para montagem dos aerogeradores, aberturas de valas de cabos, acessos existentes a
beneficiar e novos, e subestação, implicam a escavação de um volume significativo de terras, cerca de
45.665m3, que será, na medida do possível, reutilizado na própria obra e as terras sobrantes, serão
reencaminhadas para local autorizado, caso não possam ser aplicadas nesta ou em outras obras.
Importa referir que se teve em consideração a minimização do movimento de terras, sempre numa ótica
da sua otimização, por forma a equilibrar os aterros e as escavações, mas também minimizar quer a
existência de terras para depósito, quer de terras de empréstimo. Estima-se que sejam necessários
cerca de 14 camiões diários durante a fase de construção.
Prevê-se que a fase de construção do Parque Eólico de Zapa tenha uma duração de aproximadamente
12 meses. No quadro seguinte apresenta-se o cronograma dos trabalhos previstos para a fase de
construção.
Quadro 2-2 – Cronograma da Fase de Construção do Parque Eólico de Zapa
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3.

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE

A caracterização do ambiente onde se pretende implementar o projeto é fundamental para perceber as
características da área de estudo. Neste sentido, foram estudados vários fatores ambientais,
nomeadamente, clima, qualidade do ar, alterações climáticas, geologia e geomorfologia, recursos
hídricos superficiais e subterrâneos, tipo de solos e a sua capacidade de uso, ordenamento do território,
ambiente sonoro, paisagem, património e socioeconomia.
A nível do Clima, a área de estudo caracteriza-se por um clima temperado, com invernos suaves, com
temperaturas médias do mês mais frio compreendidas entre −3 ºC e 18 ºC, precipitação varia ao longo
do ano, no entanto, ocorre maioritariamente entre outubro e fevereiro, sendo a média anual de 1.409,7
mm, a humidade relativa do ar em média ronda os 79%, e a velocidade do vento em média é de 4,6
km/h.
Relativamente às alterações climáticas, importa referir que o Plano Nacional Integrado de Energia e
Clima (PNEC 2030) é o principal instrumento de política energética e climática para o período 20212030. As medidas nele incluídas têm um papel fundamental para assegurar a concretização dos
objetivos e metas, em matéria de energia e clima, definidos para Portugal no horizonte 2030.
A Estratégia Portugal 2030 está focada na transição climática e na sustentabilidade e uso eficiente de
recursos, promovendo a economia circular e respondendo ao desafio da transição energética e à
resiliência do território. Tendo como objetivos para 2030:
•

Reduzir as emissões globais de Gases de Efeito Estuda (GEE) em 45% a 55% e em 40% no setor
dos transportes face a 2005;

•

Aumentar para 47% do peso das energias renováveis no consumo final bruto de energia;

•

Reduzir em 35% o consumo de energia primária; e reduzir para metade a área ardida, de modo
a aumentar a capacidade de sequestro do carbono.

A produção conseguida pelo parque eólico (70 600 MWh/ano) traduz-se em poupanças em emissões de
dióxido de Carbono por ano de 99 600 ton/CO2 (no caso de produção a carvão) ou 41 300 ton/CO2 (no
caso de produção a gás natural).
No que respeita à Qualidade do Ar, a área de estudo apresenta características predominantemente
naturais, devido à ausência de instalações industriais e de vias de comunicação com tráfego intenso
associado, pelo que a qualidade do ar é bastante boa no local de implantação do projeto.
Importa referir que o projeto do Parque Eólico e da linha elétrica associada, não emitem poluentes
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atmosféricos, sendo considerado uma energia limpa, pelo que o mesmo não contribui para um aumento
das emissões atmosféricas na região.
Relativamente à Geologia e Geomorfologia, a área de estudo localiza-se no Maciço Antigo, na Zona
Centro Ibérica (ZCI), localizando-se o parque eólico e o traçado da linha sobre formações graníticas.
Importa referir que na área de estudo do parque eólico existem vários afloramentos rochosos, sendo
que apresentam maior densidade na envolvente da localização do ZA01, do ZA02 e do ZA05. No
corredor da linha elétrica destaca-se o troço do corredor Alternativo A2 onde se verifica uma maior
densidade de afloramentos rochosos, em comparação com o corredor alternativo A1, que não
apresenta a ocorrência de afloramentos rochosos.
No que respeita aos recursos minerais foi possível identificar a existência de concessões mineiras no
corredor da linha elétrica assim como na envolvente da área em estudo. A concessão mineira
intersetada é referente a um depósito mineral de quartzo e feldspato (513QzFd), localizado na freguesia
de Avessadas e Rosém (Marco de Canaveses) que esteve concessionada entre 1972 e 1992. Importa
referir que esta concessão está desativada desde 1992. Existem ainda nesta zona mais alguns depósitos
de quartzo e feldspato os quais se encontram atualmente abandonados. Verifica-se que o setor poente
do corredor da linha elétrica se localiza sobre uma área potencial em Granitos de Alpendorada, também
definida como área de salvaguarda para a exploração de granitos (Alpendurada-Penafiel). Importa ainda
referir que na área de estudo não foram identificadas áreas de reserva e cativas, áreas com licença de
pesquisa de massas minerais, nem áreas de recuperação ambiental (depósitos minerais). Também não
foram identificadas na área em estudo Geosítios, nem locais de interesse geológico ou geomorfológico.
No que diz respeito aos recursos hídricos superficiais, a área de estudo localiza-se na Região
Hidrográfica do Douro (RH3), nas sub-bacias do rio Tâmega e do Rio Douro. A área de estudo é
atravessada por algumas linhas de água, inseridas na sub-bacia hidrográfica do Tâmega, as massas de
água da Albufeira do Torrão e do Rio Galinhas e na sub-bacia do Douro, as massas de água do Rio Ovil e
da Albufeira de Carrapatelo. Relativamente a albufeiras, o corredor da linha elétrica atravessa a
Albufeira do Torrão, associado ao rio Tâmega. Na área de estudo foi identificado apenas uma captação
de água superficial para rega e seis na envolvente da área de estudo. Importa ainda referir que as águas
superficiais intercetadas pela área de estudo são classificadas como razoáveis.
Relativamente aos recursos hídricos subterrâneos, a área de estudo localiza-se na unidade
hidrogeológica do Maciço Antigo, não existindo nenhum sistema aquífero definido, considerando-se que
em termos gerais, têm escassa aptidão hidrogeológica, ou seja, são pobres em recursos hídricos
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subterrâneos. À semelhança das águas superficiais, também as águas subterrâneas são classificadas,
mas neste caso sendo de boa qualidade. Na área de estudo foram identificadas 59 captações
particulares de água subterrânea, referentes a mina, nascente, furo vertical e poços, essencialmente
com uso para rega e consumo humano. Importa referir que na área de estudo não foi identificada
nenhuma captação subterrânea para abastecimento público.
Relativamente ao tipo de solos, na área de estudo dominam os cambissolos húmicos, ou seja, solos
recentes, pouco desenvolvidos, ricos em matéria orgânica e com origem nas rochas graníticas. Este tipo
de solos é o mais comum em Portugal. No que respeita à Capacidade de Uso do Solo, na área do parque
eólico dominam os solos com aptidão florestal (não agrícola), e no corredor da linha elétrica ocorrem
solos alternados com aptidão agrícola condicionada e de utilização florestal na sua grande maioria.
Ao nível da ecologia, a área de estudo é dominada matos e plantações florestais. As áreas de maior
interesse e sensibilidade ao nível ecológico são as manchas de habitats naturais, nomeadamente
carvalhal (9320) e galerias ripícolas dominadas por amieiro (91E0*). Os habitats referidos são
considerados habitats de interesse comunitário, sendo um deles prioritários para a conservação (91E0*)
e locais que podem albergar espécies de flora e fauna maior interesse para a conservação (espécies
RELAPE - Raras, Endémicas, Localizadas, Ameaçadas ou em Perigo de Extinção e ameaçadas).
O elenco florístico da área de estudo engloba 347 espécies das quais 26 são espécies RELAPE, sendo que
a presença de apenas três destas espécies foi confirmada aquando do trabalho de campo: Centaurea
herminii, apenas na área de estudo do parque eólico, e Ulex europaeus subsp. latebracteatus e sobreiro
apenas nos corredores da linha elétrica.
No que diz respeito à fauna, o elenco congrega 119 espécies, destacando-se a comunidade de
mamíferos, por englobar espécies com interesse ecológico (lobo e morcegos) e, a comunidade de aves
por ser a mais numerosa. Importa ainda referir que, na envolvente da área de estudo existem algumas
minas de água com ótimas características para albergarem morcegos, sendo inclusive uma delas
considerado um abrigo de importância nacional na época de maternidade.
Relativamente ao Património Cultural, a pesquisa bibliográfica permitiu identificar condicionantes de
interesse cultural na Área de Incidência (AI) do Parque Eólico e corredores da Linha Elétrica. No total, o
fator património cultural é com base na pesquisa documental, constituído por 69 ocorrências,
localizando-se 55 na Zona de Enquadramento (ZE) e 14 na AI do Projeto. Na AI não estão referenciados
imóveis classificados ou em vias de classificação, contudo na ZE estão referenciados quatro sítios
classificados, nomeadamente, a Casa de Penalva, classificada como Imóvel de Interesse Público, a
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Necrópole de Tongóbriga e Área Arqueológica do Freixo/Tongóbriga, classificadas como Monumento
Nacional e Igreja Paroquial de Abragão, igualmente classificada como Monumento Nacional.
A planta de ordenamento do PDM do concelho de Baião documenta 25 ocorrências de interesse cultural
(oc. 1 a 4, 6 a 18, 21 a 28); o PDM do concelho de Marco de Canaveses, documenta 23 ocorrências na
AE; por fim, o PDM do concelho de Penafiel, documenta cinco ocorrências (oc. 58, 61, 64, 68 e 69).
Durante o trabalho de campo, decorreram trabalhos de prospeção sistemática na área do Parque Eólico
e corredores da Interligação Elétrica à SE de PE de Carlinga B (a construir), que permitiram a
relocalização de 11 ocorrências na AI do PE e corredores da Linha Elétrica (identificadas na pesquisa
documental) e foram registadas 10 novas ocorrências de natureza arquitetónica / etnográfica: dois
abrigos, um troço de via, uma rocha com entalhes de partir pedra, quatro conjuntos de arquitetura rural
e dois cruzeiros.
Não foi possível relocalizar as oito ocorrências face à densa vegetação arbórea ou arbustiva verificada
nas localizações conhecidas para esses sítios.
A Paisagem da área de estudo é caracterizada pela sua
morfologia vigorosa, materializada pela constante alternância
entre vales e interflúvios, ostentando um relevo irregular no
qual são comuns os vales encaixados e rochosos e as
cumeadas coroadas por afloramentos e caos de blocos,
verificando-se um nítido acentuamento orográfico rumando
a nascente. Manifesta-se estruturada pelo rio Douro e seu
afluente Tâmega e, com menor relevância pela ribeira do
Juncal, por um afluente do Douro sem designação e pelo rio
Ovil, encontrando-se fortemente marcada também por

Serranias com afloramentos rochosos (Bouça Alta)

expressivas zonas proeminentes, das quais se destacam as serras de Luzim, Montedeiras e Aboboreira.

AM21012
Versão 01
nov-21

12

INFINITA ENERGIA – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A
Parque Eólico de Zapa
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
Volume 4 – Resumo Não Técnico

A ocupação do solo é partilhada essencialmente pelas
florestas de produção e áreas agrícolas, identificando-se ainda
assim algumas áreas com características naturais, como os
bosques autóctones, as áreas adjacentes às linhas de água
marginadas por formações ripícolas e as cumeadas revestidas
por matos baixos pontuados por afloramentos rochosos. A
área de estudo inclui duas zonas classificadas: a Paisagem
Protegida Regional da Serra da Aboboreira e a estrema norte
do Sítio de Importância Comunitária Serra de Montemuro
Vales com manchas edificadas e agrícolas e
cumeadas revestidas por florestas de produção

(PTCON0025).

É um território muito humanizado, refletindo a sua relativa proximidade à área metropolitana do Porto,
mas sobretudo os recursos oferecidos pela presença de duas importantes linhas de água, os rios Douro
e Tâmega.
A qualidade da paisagem manifesta-se muito variável, alternando entre ocupações de reduzido valor
ecológico e cénico, como os povoamentos monoespecíficos de eucalipto, e áreas de elevada e muito
elevada qualidade visual, associadas, respetivamente, a mosaicos culturais diversificados e estruturados
por sebes vivas e resquícios das ocupações naturais deste território ou situações fisiográficas singulares,
como o topo das cumeadas coroadas por afloramentos rochosos.
A capacidade de absorção visual manifesta-se igualmente variável, predominando as classes reduzida e
moderada, refletindo a forte presença de observadores, a sua distribuição heterogénea e a presença de
uma morfologia do terreno com forte influência na amplitude visual.
A sensibilidade assume-se essencialmente moderada, adquirindo maior suscetibilidade a nascente,
evidenciando-se expressivas áreas sensíveis associadas às áreas de muito elevada qualidade referidas, e
às áreas de elevada qualidade visual mais expostas aos observadores na envolvente.
O presente projeto prevê a implementação de um Parque Eólico com 6 aerogeradores em três
cumeadas – Salgueiro, Grilo e Castelo –, uma subestação na primeira cumeada e uma linha elétrica a 60
kV que a ligará a uma subestação de um Parque previsto para a serra de Luzim (Carlinga B).
Relativamente ao ruído, a envolvente do projeto do parque eólico apresenta ocupação típica de
ambiente rural, com pequenos aglomerados habitacionais a mais de 500 metros de distâncias dos
aerogeradores, rodeados por campos agrícolas, cobertos por matos e floresta.

AM21012
Versão 01
nov-21

13

INFINITA ENERGIA – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A
Parque Eólico de Zapa
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
Volume 4 – Resumo Não Técnico

Os recetores sensíveis na área de influência acústica do parque eólico localizam-se no concelho de
Cinfães. De acordo com o estabelecido no Regulamento do respetivo PDM, o solo urbano está
classificado como zona mista, e os recetores sensíveis isolados são equiparados a zona mista. Neste
contexto, o ambiente sonoro tem a verificar os valores limite de exposição estabelecidos na aliena a),
número 1, artigo 11º do RGR: Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A).
De forma a avaliar o ambiente sonoro na área de potencial influência do projeto foram efetuadas
medições experimentais nos conjuntos de recetores potencialmente mais afetados, nos três períodos de
referência [período diurno (7h-20h), do entardecer (20h-23h) e noturno (23h-7h)].
De acordo com os resultados obtidos os indicadores de longa duração Lden e Ln obtidos cumprem os
valores limite de exposição aplicáveis para zona mista, conforme estabelecido no artigo 11º do
Regulamento Geral do Ruído (Decreto-Lei 9/2007).
Atualmente o ambiente sonoro é pouco perturbado, típico de meio rural. As principais fontes o ruído
são o tráfego rodoviário local (pouco expressivo), a atividade quotidiana rural e o ruído característico da
natureza (fonação animal e aerodinâmica vegetal).
Relativamente ao uso do solo na área de estudo do parque eólico verifica-se uma dominância de matos
(65%); no corredor da linha A e na alternativa A2 verifica-se uma dominância da floresta, sendo que esta
ocupa, respetivamente, cerca de 44% e 79%; na alternativa A1 tanto a floresta como a agricultura
ocupam igualmente cerca de 39% da área. Destaca-se o atravessamento pela área de estudo de áreas
de vinha que correspondem a DOP Vinho Verde.
Quanto ao ordenamento do território, destaca-se o Plano de
Ordenamento da Albufeira de Águas Públicas do Torrão, que
delimita uma zona terrestre de proteção para salvaguarda e
proteção dos recursos hídricos, neste caso o Rio Tâmega, de
500 m e uma zona reservada da albufeira de 100 m, esta última
coincidente com a ARPSI Amarante cartografada no 2º ciclo de
planeamento (2022-2027) dos Planos de Gestão dos Riscos de
Inundação.

Matos na área de estudo do parque eólico.

Destaca-se também os Planos Diretores Municipais dos três concelhos intersectados: Baião, Marco de
Canaveses e Penafiel, sendo que o Parque Eólico se situa em Baião e uma área mínima de Marco de
Canaveses. Quanto à Linha Elétrica esta desenvolve-se nos municípios de Marco de Canaveses (Corredor
A) e Penafiel (Corredor A1 ou Corredor A2). Quanto aos PDM, a principal afetação do projeto do Parque
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Eólico é a categoria dos espaços florestais de produção, que de modo geral restringe a edificabilidade a
infraestruturas estando sujeito a parecer por parte do município e a correta integração paisagística.
Quanto aos corredores da linha elétrica, a intersecção ocorre maioritariamente nas categorias de
espaços florestais e de espaços agrícolas, contudo, o corredor A1 apresenta maior intersecção de
categorias de espaço associadas à classe de solo urbano do que A2.
De salientar também a identificação da Serra da Aboboreira, a qual foi aprovada na última reunião da
Assembleia Intermunicipal da AMBT, no passado dia 21 de junho de 2021, a criação da Paisagem
Protegida Regional da Serra da Aboboreira (PPRSA), delimitada por duas áreas destintas de proteção,
área nuclear e área envolvente, sendo esta última intersectada por dois aerogeradores do Parque (ZA06
e ZA05), subestação, estaleiro, acessos e parte do corredor A.
As servidões e restrições administrativas a considerar são a Reserva Agrícola Nacional, cuja
interferência se verifica maioritariamente no corredor da linha elétrica, e a Reserva Ecológica Nacional,
cuja possível interseção se verifica em diferentes tipologias, nomeadamente nas áreas de elevado risco
de erosão e áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos, não se perspetivando
a intersecção com as tipologias designadas albufeira e respetiva faixa de proteção e cursos de água e
respetivos leitos e margens apenas a sobre passagem da linha elétrica. Salienta-se ainda a presença de
outras linhas elétricas de alta e muito alta tensão, sobretudo no corredor da linha elétrica.
Relativamente à Socioeconomia, a população na área de estudo divide-se por quatro freguesias em
Baião, cinco freguesias de Marco de Canaveses e três freguesias em Penafiel, na sub-região do Tâmega e
Sousa. A taxa de variação da população nestas freguesias é negativa, distribuída maioritariamente na
faixa etária dos 15 aos 64 anos, com um índice de envelhecimento a demonstrar uma tendência
crescente. A população ativa distribui-se maioritariamente pelos setores de atividade secundário e
terciário, em oposição ao setor primário, com uma expressão pouco significativa. A taxa de desemprego
varia entre os 12% (Duas Igrejas, Penafiel) e os 23,6% (Grilo, Baião). Verifica-se que a profissão mais bem
representada é a dos trabalhadores qualificados da indústria, construção e artífices, o que está em
consonância com a elevada industrialização da região Norte. As empresas com sede nos municípios em
questão são as empresas de comércio por grosso e a retalho e agricultura, produção animal, caça,
floresta e pesca, por oposição à indústria extrativa que tem muito pouca representatividade.
A ocupação desta área é fundamentalmente florestal e agrícola, com o tecido urbano a ser pouco
representativo, numa tipologia rural e dispersa e correspondente a tecido edificado descontínuo,
constituído por habitações unifamiliares de até dois andares. As áreas agrícolas na zona estão
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maioritariamente associadas às habitações e representam fundamentalmente agricultura de
subsistência. A produção vinícola na área tem como principal destaque a produção de vinho DOP
(Denominação de Origem Protegida), “Vinho Verde dos vinhos do Minho”, e o concelho de Penafiel é o
que apresenta uma produção mais significativa dos três concelhos em estudo.
No que respeita à Saúde Humana, a população apresenta um índice de envelhecimento crescente, com
uma esperança média de vida por volta dos 81 anos. Os tumores malignos e as doenças do aparelho
circulatório são as causas prevalentes de morte nos habitantes destes municípios. Não existem fontes
de ruído permanentes na zona, mas sim de carácter mais temporário e esparso. O mesmo se verifica
para as fontes de emissões de poluentes atmosféricos.

4.

ANÁLISE DE IMPACTES

Tendo em conta a descrição do Projeto, as suas fases de construção, de exploração e de desativação, e
tendo em conta a caracterização da situação de referência da área de estudo, foram determinados os
impactes (positivos e negativos) do projeto, tendo os mesmos sido posteriormente classificados quanto
à sua magnitude, significância, duração e distribuição espacial e temporal.
As principais ações geradoras de possíveis impactes nas diferentes fases do projeto são as que se
apresentam no quadro seguinte:
Quadro 4-1 – Principais ações geradoras de possíveis impactes nas diferentes fases do projeto.

FASE

Duração

Ações

-

Preparação/limpeza dos terrenos

-

Movimentação de terras, área de empréstimo e depósito de
materiais

Fase de
Construção
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12 meses

-

Montagem, funcionamento e desmontagem do estaleiro

-

Desmatação

-

Circulação de maquinaria pesada e de grandes dimensões

-

Escavações para abertura de fundações e valas de cabos

-

Construção da subestação

-

Montagem da linha elétrica

-

Montagem dos aerogeradores
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FASE

Fase de
Exploração

Fase de
Desativação

Duração

25 anos

-

Ações

-

Funcionamento dos aerogeradores

-

Ações de manutenção e conservação

-

Produção de eletricidade a partir de fontes renováveis

-

Desmontagem de todos os equipamentos

-

Demolição das estruturas

-

Regularização e limpeza do terreno

De seguida apresentam-se os impactes previstos para cada uma das fases do projeto.

4.1 FASE DE CONSTRUÇÃO
Das várias fases do projeto, a fase de construção é aquela onde ocorrem a maioria dos impactes, que
apesar de serem negativos, são na sua maioria classificados como pouco significativos a significativos,
maioritariamente de baixa magnitude a média, com duração temporária e em alguns casos de caracter
permanente e maioritariamente localizados.
Nesta fase, a maioria dos impactes estão associados à circulação de veículos, movimentações de terras e
montagem das infraestruturas do parque eólico e apoios da linha elétrica, destacando-se:
•

Circulação de veículos e maquinaria afeta à obra, que pode provocar a compactação de solo,
emissão de gases como o monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxidos de azoto, óxidos de
enxofre e partículas sólidas, originar o favorecimento de espécies invasoras bem como o
aumento de poeiras ou partículas em suspensão, que poderá sentir-se, eventualmente, nas
localidades mais próximas do projeto.

•

Movimentações de terras, associadas à construção das fundações dos aerogeradores, à criação
e beneficiação dos acessos, à abertura das valas de cabos, construção da subestação, instalação
do estaleiro; e no que respeita à linha elétrica, às fundações para instalação dos apoios da linha
e abertura e beneficiação de acessos, instalação do estaleiro, que provocam para além da
destruição da vegetação e espécies de flora, a compactação de solos, alterações na morfologia
natural do terreno, emissão de poeiras, deterioração da qualidade do solo, ar e águas a nível
local;

•
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vegetação e espécies de flora, perda de habitat, risco de atropelamento de espécies de fauna,
afetação na ocupação do solo, diminuição de capacidade de infiltração, devido às alterações
naturais do terreno, podendo potenciar fenómenos de erosão devido ao aumento do
escoamento superficial;
•

Podem ocorrer derrames acidentais de óleos, combustíveis ou outras substâncias poluentes que
podem originar contaminação pontual das linhas de água e das águas subterrâneas, bem como a
contaminação de solos;

•

A eventual utilização de explosivos na abertura dos caboucos para a fundação de cada
aerogerador e na abertura das valas para instalação dos cabos elétricos, poderá contribuir para
alterar localmente o padrão de fracturação do maciço rochoso e, consequentemente, alterar o
padrão de circulação das águas subterrâneas;

•

Durante a criação de acessos à linha elétrica e instalação dos apoios da linha, pode ocorrer a
afetação de solos com aptidão florestal e agrícola condicionada, bem como a afetação de solo
com aptidão agrícola condicionada coincidente com áreas RAN;

•

Relativamente aos elementos patrimoniais podem ocorrer impactes indiretos sobre as
ocorrências:
o

Oc. 71 (via?) resultante da criação da plataforma de montagem do aerogerador ZA01;

o

Oc. 30, 32, 33 (mamoas) localizadas a menos de 15m dos elementos de projeto (acesso
principal à área de estaleiro, Subestação e aerogerador ZA05);

o

Oc. 70 (abrigo) resultante da criação da plataforma de montagem do aerogerador ZA01,
localizada a menos de 22m;

o

Oc. 74 (rocha com entalhes) localizada a menos de 20m dos elementos de projeto
(acesso principal à área de estaleiro, Subestação e aerogerador ZA05);

o

Oc. 31 (mamoa) localizada a menos de 20m dos elementos de projeto (acesso principal
à área de estaleiro, Subestação e aerogerador ZA05);

o

Oc. 29 (mamoa) localizada a menos de 50m dos elementos de projeto (acesso principal
ao aerogerador ZA05);

o

perímetro de proteção da Oc. 1 (indeterminado) resultante da movimentação de
maquinaria pesada associada à construção ao aerogerador ZA02;

o

Oc. 73 (cruzeiro) resultante da movimentação de maquinaria associada à construção da
Linha Elétrica Interna do PE, a 30kV, cujo traçado está a cerca de 30m da ocorrência;

•
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diversos, santuários, povoado, conjuntos rurais e cruzeiro) consideram-se não determinados os
impactes da construção da Interligação Elétrica, a 60kV, sobre estas ocorrências culturais nesta
fase, em virtude de não estar definido o traçado da linha elétrica, a localização de apoios e
acessos aos mesmos;
•

Consideram-se indeterminados os impactes negativos das ações de escavação do solo e subsolo
sobre eventuais ocorrências arqueológicas incógnitas, ocultas no subsolo, não identificadas
nesta fase de avaliação.

•

As ações na fase de construção induzirão na globalidade impactes visuais e estruturais
negativos, nomeadamente pela afetação visual significativa somente de alguns observadores na
envolvente: Eiriz, Sequeiros e Boavista, na envolvente do Parque Eólico e Aldeia-Tapada,
Ventozela, Fonte da Pereira e Vila Cova, na envolvente das diferentes alternativas da Linha
Elétrica.

•

Decorrerão um conjunto de atividades ruidosas temporárias, cuja emissão de níveis sonoros
pode induzir alterações no ambiente sonoro de referência. É expectável a ocorrência de um
aumento temporário dos níveis de ruído ambiente na envolvente dos locais de obra. No
entanto, os recetores sensíveis mais próximos dos locais de implantação dos aerogeradores
(habitações unifamiliares) localizam-se a mais de 500 metros de distância, pelo é expectável que
o respetivo ambiente sonoro, em termos médios, não venha a variar significativamente.

•

A montagem da linha elétrica terá como principal fonte sonora as atividades associadas à
realização das fundações para montagem dos apoios da linha elétrica. Estas operações serão
muito limitadas no espaço e no tempo, pelo que se prospetiva que o ambiente sonoro
envolvente, ainda que possa ter um incremento pontual limitado no tempo, em termos médios
não venha a variar significativamente ao longo da fase de construção.

4.2 FASE DE EXPLORAÇÃO
Durante a Fase de Exploração para além de existirem alguns impactes negativos, sendo que alguns deles
se estendem da fase de construção para a fase de exploração, existem também impactes positivos
associados à exploração do projeto.
Assim, importa destacar que a produção de energia através de uma fonte renovável, permite a redução
de emissões de CO2, e contribui para a redução da emissão de gases de estufa minimizando o
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aquecimento global e Produção de energia sem recurso à emissão de gases com efeitos de estufa,
contribuindo para que sejam atingidas as metas do Plano Nacional de Alterações Climáticas (PNAC)
2020/2030. O Parque Eólico de Zapa ao produzir anualmente cerca de 70.600MWh/ano, equivalente ao
consumo anual de aproximadamente de 24.200 casas, evitará em emissões de dióxido de Carbono por
ano 99 600 ton/CO2 comparativamente à mesma produção com recurso a carvão ou 41 300 ton/CO2
comparativamente à produção a partir de gás natural, traduzindo-se num impacte positivo.
Relativamente aos impactes negativos, destacamos os seguintes:
•

Afetação da fauna, e em particular da avifauna e morcegos, devido ao potencial aumento da
mortalidade por risco de colisão com os aerogeradores e a linha elétrica;

•

Aumento dos níveis de ruído provocado pelos aerogeradores, ainda que esse aumento não
exceda os limites legais e não seja suscetível de causar incómodo na população. Dado que não
se prospetiva a ultrapassagem dos limites legais aplicáveis no âmbito do Regime Geral de Ruído
(RGR), nem a ocorrência de impactes significativos, junto dos recetores sensíveis existentes na
área de potencial influência acústica do projeto, não se preconiza a necessidade de medidas de
minimização específicas;

•

A linha elétrica será de 60 kV, pelo que não se prevê a emissão de ruído derivado do efeito
coroa;

•

Potencial contaminação do solo e águas, por derrame de substâncias poluentes aquando das
ações de manutenção dos aerogeradores e linha elétrica;

•

Destruição da vegetação, nomeadamente árvores de grande porte, devido à manutenção do
corredor da linha elétrica;

•

Potencial afetação dos elementos patrimoniais que se localizam na envolvente aos acessos
criados;

•

Intrusão visual induzida pela presença do Parque Eólico: função das alterações na morfologia do
terreno relevante; da não afetação de vegetação com valor cénico e ecológico e da reduzida
intrusão visual gerada para a maioria dos observadores, mas da interferência com áreas de
elevada qualidade e sensibilidade visual numa área da paisagem menos transformada pelo
Homem, em comparação com o território a poente; da afetação de afloramentos rochosos, da
interferência com a área de Paisagem Protegida Regional da Serra da Aboboreira; da afetação
visual de forma significativa 24 de 95 focos de observadores, e, por fim, da afetação indireta de
uma parte significativa das áreas de elevada e muito elevada qualidade visual na envolvente,
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ainda que parte destas já se encontrem perturbadas visualmente por outras intrusões visuais.
•

Intrusão visual induzida pela linha elétrica: função das alterações na morfologia do terreno
muito localizadas; da possível salvaguarda da vegetação com elevado valor cénico e ecológico;
da reduzida intrusão visual, prevendo-se a afetação visual de forma significativa de apenas 12 de
95 focos de observadores na envolvente, e por fim, do desenvolvimento da futura estrutura em
parte paralelo a uma intrusão visual negativa significativa da mesma tipologia – o feixe de linhas
de alta tensão que atravessa a área de estudo no sentido nascente-poente - , cumprindo o
objetivo de concentrar ao máximo os elementos dissonantes no território, salvaguardando a
integridade visual das paisagens menos artificializadas.

•

Aumento de emprego e de alguma atividade económica direta ou indiretamente relacionada
com a atividade de exploração do parque eólico.

De um modo geral, na fase de exploração, os impactes negativos, são pouco significativos, de baixa
magnitude e localizados.

4.3 FASE DE DESATIVAÇÃO
Na fase de desativação do projeto, os impactes serão semelhantes aos mencionados na fase de
construção. Sendo de salientar que deixamos de ter como impacte positivo a produção de energia
elétrica com recurso a energias renováveis. Os restantes impactes são negativos associados
essencialmente à movimentação de veículos e maquinaria pesada envolvida no desmonte das
infraestruturas do parque eólico e apoios da linha elétrica, movimentações de terras e regularização e
limpeza do terreno.
Refere-se que nesta fase, a promoção da recuperação de biótopos após a desativação do projeto é um
impacte positivo consequência do desmantelamento de todo o equipamento e instalações e
recuperação das áreas ocupadas anteriormente pelas infraestruturas do projeto. Este é um impacte que
propicia a instalação nas áreas recuperadas de vegetação, as espécies de fauna que se encontram
presentes em áreas contíguas, embora tal seja um processo naturalmente lento e gradual.
A desativação do Parque Eólico e respetiva Linha Elétrica, com remoção da totalidade das estruturas e
materiais associados e adequada recuperação paisagística, implicará, pela eliminação deste elemento
exógeno do território, um impacte positivo significativo.
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A nível socioeconómico, o efeito de aumento de emprego e de alguma atividade económica direta ou
indiretamente relacionada com a atividade de exploração do parque eólico irá também cessar,
resultando numa incidência negativa, ainda que pouco significativa.
Ainda, após a cessação de exploração do Parque Eólico, deixará de existir o ruído associado ao
funcionamento dos aerogeradores e à linha elétrica, gerando-se um impacte positivo.

5.

ANÁLISE COMPARATIVA DOS CORREDORES

Para o projeto do Parque Eólico de Zapa realizou-se a análise de duas alternativas de traçado das linhas
elétricas, denominadas alternativa A1 (sul) e alternativa A2 (norte), as quais se ligam ao corredor
comum, A.
A nível da Geologia e Geomorfologia apenas se refere devido à área potencial de granitos de
Alpendorada em que a alternativa A2 prevê a afetação de uma maior área relativamente à Alternativa
A1, sendo por esta razão mais vantajosa a Alternativa A1.
Relativamente aos recursos hídricos, observa-se uma semelhança entre as alternativas, uma vez que
estão inseridas na mesma sub-bacia de massa de água, a sub-bacia da Albufeira do Torrão. Porém, notase que a alternativa A1 interseta uma quantidade maior de linhas de água quando comparada à A2. Em
relação às captações subterrâneas a A1 interseta 56 enquanto a A2 interseta 33 e em relação às
captações superficiais ambas intersetam uma captação. Sendo assim, A2 apresenta uma pequena
vantagem, uma vez que esta alternativa interseta um menor número de cursos de água e menor
número de captações subterrâneas. Porém, em relação aos impactes gerados nos recursos hídricos, não
deverão ocorrer diferenças significativas entre as alternativas analisadas.
No que respeita aos corredores alternativos, considera-se que o corredor A2 é preferencial face ao
corredor A1, uma vez que o corredor A2 interceta Solos com capacidade de uso maioritariamente não
agrícola (Florestal), enquanto o corredor A1 intercepta uma área (apesar de reduzida dimensão) de
solos com capacidade de uso agrícola.
Quanto à Ecologia, verifica-se que nenhuma das duas implica a afetação de habitats de interesse
comunitário. Destacando-se, contudo, que no caso da alternativa A2 existe atravessamento de uma
maior área de eucaliptal e como tal prevê-se um maior impacte resultante do estabelecimento da faixa
de proteção ao longo da linha elétrica. Comparando a extensão das duas alternativas verifica-se que a
alternativa A2 é mais extensa em cerca de 2km que a alternativa A1, fator que contribui para prever que
o impacte de mortalidade de avifauna poderá ser maior na alternativa A2 que na alternativa A1. Em
suma, verifica-se que a alternativa A1 é mais favorável no que à ecologia diz respeito.
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O Uso do Solo segue a mesma análise, já que a alternativa A2 é mais extensa em cerca de 2km que a
alternativa A1, resultando na necessidade de afetação de maior área de florestas de eucalipto e pinheiro
bravo para o estabelecimento da faixa de proteção da linha elétrica. Acresce ainda o facto de no caso da
alternativa A2 ser atravessada por uma maior área de floresta de eucalipto e como tal prevê-se um
maior impacte resultante do estabelecimento da faixa de proteção ao longo da linha elétrica. Logo
verifica-se que a alternativa A1 é mais favorável no que ao uso solo diz respeito.
A nível de ordenamento do território verifica-se que ambas as alternativas intersectam os mesmos
planos de ordenamento. Ainda assim, o plano diretor municipal é o elemento diferenciador entre as
duas soluções, quer pelas categorias de espaço analisadas quer pelas normas presentes no
regulamento. Não tanto pelas categorias de espaço presentes no município de Marco de Canaveses,
mas pelas categorias intersectadas em Penafiel:
- Corredor A1: o corredor em questão apresenta mais áreas de categorias associadas à classe de solo
urbano (urbanizado e de urbanização programada), que da análise ao regulamento não existem
incompatibilidades diretas com o projeto. Também intersecta áreas referentes à Estrutura Ecológica
Urbana que segundo o regulamento do PDM prevê a admissão de obras afetas à fruição destes espaços,
mas refere que deve ser privilegiado a salvaguarda e proteção das componentes da estrutura. Quanto à
categoria de “espaços agrícolas”, a subcategoria mais expressiva é a das “áreas agrícolas protegidas”,
que em parte são coincidentes com áreas de RAN pelo que se encontram sujeitas ao regime desta. Não
obstante as categorias identificadas, é também delimitado nas Plantas duas UOPG com intensão de
constituírem planos de pormenor. Ao nível do Património identificado nas Plantas de Ordenamento
(“Áreas de Património Arqueológico” e respetiva “Áreas de proteção e enquadramento ao património”),
foi igualmente verificado que o corredor A1 abrange mais património inventariado e ainda a ZEP da
Igreja de Aragão (Monumento Classificado) embora numa área bastante reduzida, estando sujeito a
parecer das entidades competentes da autarquia e da DGPC territorialmente competente.
- Corredor A2: apesar de também intersectar áreas pertencentes à classe de solo urbano, não é tao
expressivo como no corredor A1, intersectando apenas “Áreas predominantemente habitacionais”. O
corredor em causa intersecta maioritariamente a categoria de espaços florestais de proteção e de
produção, que para ambas o regulamento não prevê incompatibilidade direta com o projeto. Além dos
espaços florestais, ocorre também “espaços agrícolas protegidas”, mas com menor expressividade que
em A1, e “espaços agrícolas complementares”, que segundo o regulamento admitem outras
infraestruturas. Assim, atendendo à análise realizada, a solução mais viável em termos de ordenamento
é a A + A2.
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Quanto a servidões e restrições públicas, é possível verificar que ambas as soluções intersectam as
mesmas condicionantes, à exceção dos bens imóveis classificados que ocorre apenas no corredor A1
como referido no ordenamento. Não obstante, as condicionantes diferenciadoras dizem respeito à RAN
e à REN pela sua possível afetação em termos de área e das normas diretamente aplicáveis a estas. Ao
nível da RAN, os corredores em causa intersectam áreas de RAN 147,79 ha e 133,24 ha, respetivamente,
pelo que ocorre maior afetação nos corredores A+A1 do que A+A2, pelo que a solução mais viável será a
A+A2. Quanto à REN ambas as soluções intersectam as tipologias referentes a Áreas de elevado risco de
erosão hídrica do solo, Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos, Albufeiras
e Faixa de Proteção e Cursos de Água e respetivos leitos e margens, sendo que A + A2 afeta
praticamente o dobro de áreas REN do que a outra solução proposta, apesar do corredor A2 ser mais
extenso (2km) do que A1. Ainda assim, os impactes podem ser reduzidos com a colocação dos apoios
fora destas áreas.
Com base na pesquisa documental e posterior trabalho de campo ao nível do Património, a informação
disponível acerca das condicionantes culturais indica a existência de ocorrências nos dois corredores
alternativos. No caso do corredor A+A1 estão identificadas 16 ocorrências; no corredor A+A2 17
ocorrências. Em ambos os casos não ocorrem ocorrências com proteção legal que lhes confira um grau
de condicionante elevado, no entanto em ambos os casos ocorrem, na zona de enquadramento mais
próxima, sítios classificados como Monumento Nacional, nomeadamente a Área Arqueológica do Freixo,
a norte do corredor A, e a Igreja Paroquial de Abragão, a sul do corredor A1. A análise da planta de
condicionantes do Fator Património Cultural permite constatar que o numero de ocorrências localizadas
na ZE é bastante inferior no corredor A1 em relação ao A2, uma vez que este último se aproxima dos
aglomerado populacionais onde, naturalmente, ocorrem mais manifestações de interesse cultural.
Assim sendo, emboras se considere que não haja um contraste efetivo entre os corredores alternativos
A1 e A2, face aos dados disponíveis, afigura-se mais positiva a seleção do corredor alternativo A2, uma
vez que se afasta dos aglomerados populacionais e zonas de vale, mais propensas a ocorrer vestígios de
interesse arqueológico. De qualquer modo considera-se que o património cultural não tem um papel
muito significativo na escolha alternativa entre corredores.
No que diz respeito à Socioeconomia, verifica-se que a alternativa A2 é preferencial relativamente à
alternativa A1, uma vez que, em termos de ocupação do solo, esta alternativa atravessa uma área muito
menor tanto de vinha, como de tecido edificado. Identificou-se ainda na alternativa A1 um
estabelecimento turístico. Assim, prevê-se que os impactes causados nas várias fases deste projeto no
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que diz respeito à população afetem um maior número de pessoas caso seja escolhida a alternativa A1.
À semelhança do descritor Socioeconomia, a alternativa preferencial para o descritor Saúde Humana
será a que terá o potencial de afetar o menor número de residentes na área de estudo. Assim, e tendo
em conta a menor presença de áreas urbanizadas na alternativa A2, esta é a alternativa preferencial.
Quadro 5-1 - Síntese da Comparação de Alternativas.
Corredor
Alternativa
A1
Alternativa
A2

Geologia e Solos e Uso
Geomorf. dos Solos

Recursos
Hídricos

X

Ecologia

Património
Paisagem
Cultural

Ruido

Uso do
Solo

-

X

X
X

X

X

X

-

OT

RAN

REN

Socio
economia

Saúde
Humana

X

X

X
X

X

De acordo com o referido anteriormente, na maior parte dos fatores ambientais a Alternativa A2 é mais
favorável, relativamente à alternativa A1, apesar a alternativa A1 ser menos extensa que a alternativa
A2.

6.

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO

Fase aos impactes gerados, são apresentadas algumas medidas que pretendem minimizar ou até
eliminar os impactes negativos e potenciar os impactes positivos decorrentes do projeto. Tendo em
consideração que o projeto se encontra ainda em fase de estudo prévio, são apresentadas as medidas
de minimização propostas para a fase de Projeto de Execução do Parque Eólico:
•

Realização de um levantamento topográfico da área do Parque Eólico;

•

Realização de um estudo geológico e geotécnico, no Parque Eólico, nomeadamente nos locais
de fundações dos aerogeradores, plataformas e Subestação;

•

Definir o sistema de drenagem que assegure a manutenção do escoamento natural – passagens
hidráulicas e/ou valetas no Parque Eólico;

•

As valetas de drenagem não deverão ser em betão, exceto nas zonas que tecnicamente não seja
possível e seja devidamente justificado;

•

Aplicação da técnica just in time ou passagem hidráulica a ZA01 caso se verifique a afetação do
curso de água pela plataforma do aerogerador;

•

Definir o Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra (PAAO);

•

Definir o Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI);

•

O enquadramento do Parque Eólico nos mapas de perigosidade e de risco associados terá de ser
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tido em conta no âmbito da execução do projeto, particularmente no estabelecimento da faixa
de proteção à linha elétrica e na execução do correspondente plano de manutenção;
•

Nas classes de perigosidade de incêndio alta e muito alta deverá ser garantida uma faixa de
gestão de combustível de 100 metros nas construções de novos edifícios (Subestação e
Estaleiro);

•

Nas classes de perigosidade de incêndio média, baixa ou muito baixa para novas edificações fora
das áreas edificadas consolidadas deverá ser garantida uma distância de 50 metros às estremas
da propriedade nos espaços florestais. Quanto aos espaços agrícolas, as distâncias variam entre
10, 15 ou 25 m dependendo da perigosidade, muito baixa a baixa, média, alta e muito alta,
respetivamente;

•

Escolha de materiais de construção resistentes a incêndio para a construção da Subestação de
Zapa por esta se encontrar na classe muito alta segundo o índice de perigosidade de incêndio;

•

Faixa de gestão de combustível de 100 metros para a construção da Subestação de Zapa de
forma a minimizar o perigo de incêndio;

•

Deve ser estabelecida uma faixa de gestão de combustível aos aerogeradores de largura 50 m a
partir da projeção máxima da hélice;

•

Sempre que um acesso (a implantar ou a beneficiar) transponha uma linha de drenagem
superficial assinalada na carta militar 1:25.000 e/ou claramente identificada no terreno, terá de
ser projetado o seu restabelecimento por passagem hidráulica dimensionada para caudal de
ponta de cheia com período de retorno de 100 anos, sendo necessário solicitar título de
utilização de recursos hídricos;

•

Nos acessos a construir e nas plataformas de montagem não deverão ser utilizados materiais
impermeabilizantes;

•

Na construção dos acessos novos, que coincidam com as áreas classificadas como Áreas de
elevado risco de erosão hídrica do solo e Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e
recarga de aquíferos, deverá ser garantida a permeabilização do acesso para que toda a água
que possa existir na parte superior seja drenada pelas linhas de água existentes no local.

•

Os solos resultantes das escavações no local serão reutilizados caso tenham capacidade para tal.
De igual forma as terras de escavação e/ou desmatações, que possam originar matéria orgânica
devem ficar posicionadas na lateral dos locais de escavação ou no estaleiro de obra para ser
reutilizadas nos acessos ou nas zonas de recuperação paisagística. As terras que sejam
colocadas no estaleiro para posterior utilização em obra devem ficar devidamente
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acondicionadas;
•

Alterar o posicionamento do aerogerador ZA05 e do acesso adjacente de modo a evitar a
afetação de afloramentos rochosos. Na inevitabilidade desta afetação, recomenda-se a
deslocação dos blocos rochosos isolados passíveis de ser movimentados, para uma área
adjacente não intervencionada, de modo a salvaguardar a integridade visual da paisagem;

•

Os aerogeradores deverão apresentar um revestimento com pintura sem brilho, de modo a
diminuir o contraste e evitar os reflexos, e os edifícios de comando e outras estruturas
construídas deverão adotar, sempre que possível, uma volumetria e revestimento semelhantes
à tipologia de construções da zona. A utilização de pedra natural atenua a presença destas
construções em muitas situações;

•

Deverão ser contactadas as entidades responsáveis pelas infraestruturas de abastecimento de
água e de saneamento de águas residuais de Baião na zona do Parque Eólico;

•

Deverá ser solicitado parecer à Comissão Municipal de Defesa da Floresta (CMDF) dos
municípios abrangidos pelo Parque Eólico;

•

Sempre que possível, o alargamento do acesso existente deverá ser realizado para o lado
contrário à localização das Oc . 30, 32 e 33 (mamoas);

•

Manter o afastamento mínimo do ZA 01 de 15m ao vértice geodésico “Castelo 2”;

•

Deverão ser incluídas todas as ocorrências da situação de referência, em planta de
condicionantes do projeto e do caderno de encargos da empreitada, como forma de garantir a
sua conservação in situ. Esta medida deverá ser extensiva às fases seguintes.

Para a fase de Projeto de Execução da Linha Elétrica propõem-se as seguintes medidas de minimização,
na definição dos locais exatos para a instalação dos apoios, e respetivos acessos:
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•

Colocação dos apoios da linha elétrica, tanto quanto possível em áreas já artificializadas;

•

Evitar, sempre que possível a instalação de apoios em solos classificados como Reserva Agrícola
Nacional (RAN). Em caso de não ser viável, privilegiar a proximidade a acessos existentes e áreas
não cultivadas;

•

A eventual colocação de apoios na área potencial de granitos de Alpendorada deverá ser a
mínima possível;

•

Evitar a afetação pelos apoios das linhas elétricas de áreas de vinha e de áreas agrícolas de
grande produtividade;

•

Evitar, sempre que possível a instalação de apoios em solos classificados como Reserva
Ecológica Nacional, nomeadamente as classificadas como Áreas de Risco de Erosão;

•

Evitar a instalação de apoios a menos de 10 m do leito de linhas de água, tomando como
referência as linhas identificadas na carta militar;

•

Evitar zonas inundáveis (identificadas na carta do PDM de Marco de Canaveses e respetivo
regulamento e a correspondente ao PGRI);

•

Evitar a instalação de apoios a menos de 50 m de qualquer captação de água identificada (seja,
furo, poço ou mina) ainda que não detenha zona de proteção;

•

Na zona de proteção da Albufeira (500 m) as mobilizações de solo devem ser realizadas segundo
as curvas de nível, não deverá ser constituído depósitos de terras soltas nas áreas declivosas
devendo ter dispositivos que evitem o seu arraste;

•

Não colocar apoios na Zona Reservada da Albufeira, afastar 100 m a partir do NPA da albufeira;

•

O projeto de execução da Interligação Elétrica do PE, a 60kV, com indicação dos apoios no solo e
acessos dedicados, deve ser objeto de prospeção arqueológica sistemática, devendo ser
considerado para o efeito um corredor com 100m de largura, de forma a mitigar as eventuais
lacunas de conhecimento atuais.

•

Evitar, sempre que possível, a colocação de apoios na proximidade de linhas de água, em
manchas de folhosas, zonas de afloramentos rochosos e outras áreas de elevada e muito
elevada qualidade visual. Evitar também a colocação destas estruturas nas áreas agrícolas de
maior valor ou com recurso a rega por pivot e/ou colheita mecanizada, de forma a não
inviabilizar a sua exploração. No desenvolvimento das linhas em áreas agrícolas, privilegiar a
colocação de apoios nas estremas, junto a vias ou caminhos, e, em zonas florestais de pinheiro-
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bravo e eucalipto, evitar as zonas de orla, comumente mais diversificadas e não beneficiando da
dissimulação visual proporcionada pela ocupação arbórea;
•

No caso dos apoios da LMT, após o levantamento das infraestruturas de abastecimento e
saneamento deverá ser preservado uma faixa de 5,0 m, medida para cada lado do eixo das
condutas de adução/adução -distribuição de água e dos emissários de esgotos e uma faixa de
1,0 m, medida para cada lado do eixo das condutas distribuidoras de água e dos coletores de
águas residuais ou pluviais;

•

Elaborar um Projeto de Integração Paisagística para a subestação, de modo a minimizar os
impactes visuais decorrentes da sua presença. Analisar a necessidade de integração de outras
componentes de projeto;

•

Elaborar o Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas. Todas as áreas degradadas pelo
decorrer da obra deverão ser recuperadas, nomeadamente as áreas envolventes aos
aerogeradores (plataforma de montagem), os taludes de aterro e escavação das plataformas da
subestação e dos acessos beneficiados ou propostos, a área de estaleiro, as áreas de depósito
de materiais diversos e inertes, os acessos temporários, a faixa associada ao traçado das valas
de cabos e a área envolvente aos apoios da linha elétrica. Preconiza-se, no mínimo, a limpeza,
descompactação e colocação de uma camada de terra vegetal, preferencialmente obtida por
decapagem. Esta terra constitui um banco de sementes da vegetação pré-existente,
contribuindo para a regeneração natural da vegetação degradada pelo decorrer da obra;

•

Elaborar um Plano de reconversão da faixa de proteção das Linhas Elétricas substituindo as
espécies florestais existentes a eliminar por espécies da flora local de porte reduzido e/ou
crescimento lento que permitam cumprir as distâncias mínimas de segurança entre os cabos
condutores e a vegetação. Esta medida permite, simultaneamente, valorizar a paisagem e evitar
a proliferação de espécies de crescimento rápido, que afetam a exploração das infraestruturas.
Na presente área de estudo, sugere-se a plantação de carvalho alvarinho (Quercus robur) e, nas
zonas mais baixas, sobreiro (Quercus suber), espécies compatíveis com os pressupostos de
acordo com o documento da REN - Reconversão da Faixa de Proteção das Linhas de Transporte
de Energia da RNT.
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7.

MONITORIZAÇÕES

Face aos impactes negativos identificados, mesmo que pouco significativos, considerou-se a
implementação dos seguintes planos de monitorização:
•

Plano de Monitorização de Avifauna, que tem como objetivo avaliar a presença de espécies de
aves ameaçadas e aves planadoras, através da realização de censos, bem como a determinação
da mortalidade de aves associadas à exploração do parque eólico e linha elétrica;

•

Plano de Monitorização de Quirópteros, que tem como objetivo conhecer de que forma os
quirópteros utilizam a área de implantação do Parque Eólico de Zapa e avaliar os eventuais
impactes decorrentes da implantação do projeto, bem como a determinação da mortalidade de
quirópteros associada à exploração do parque eólico e linha elétrica.

•

Plano de Monitorização de Flora e Vegetação, que tem como objetivo a monitorização de
habitats de interesse comunitário no corredor da linha elétrica próximos da área de intervenção
e a presença de espécies RELAPE nas áreas de matos associadas ao parque eólico que visa
acompanhar os impactes do projeto sobre estes valores ecológicos através da monitorização da
composição específica e do grau de cobertura;

•

Plano de Monitorização do Ruído, apesar de não se prospetivar a ultrapassagem dos limites
legais aplicáveis no âmbito do RGR, nem a ocorrência de impactes significativos, julga-se
adequado propor um Plano de Monitorização de Ruído para a fase de exploração, com o
objetivo de verificar a conformidade com os limites legais aplicáveis e a averiguar a real afetação
no ambiente sonoro envolvente.

8.

CONCLUSÕES

O Projeto do Parque Eólico de Zapa, é constituído por 6 aerogeradores, perfazendo um total de
34,8MW, e uma linha elétrica a 60kV, localizados numa zona não sensível. O promotor submeteu numa
primeira fase um Pedido de Enquadramento no Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental
(PERJAIA), com o objetivo de determinar se o mesmo era suscetível de provocar impactes significativos
no ambiente, à luz do disposto no artigo 1.º, n.º 3, alínea b), subalínea iii) do referido diploma.
Da análise efetuada a APA emitiu um parecer a 31 de Maio de 2021, onde refere:
“Projeto suscetível de provocar impactes negativos significativos no ambiente, pelo que se
entende que deve ser sujeito a procedimento de avaliação de impacte ambiental.”
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A concretização deste projeto contribui para a dinamização do cluster das energias renováveis,
contribuindo para o cumprimento dos objetivos da redução de emissões de gases de efeito de estufa e a
diminuição da dependência de importações de energia estipuladas para Portugal.
De modo geral, verifica-se que os impactes identificados para os fatores ambientais analisados, de
acordo com as ações de projeto previstas, para as fases de construção, exploração e desativação, serão
pouco significativos e de magnitude reduzida a moderada, não se traduzindo em situações relevantes
nem em condicionantes críticas. Em contrapartida, verifica-se que o desenvolvimento de um novo
projeto desta natureza contribui para o alcance de objetivos nacionais, traduzindo-se num retorno
positivo em termos ambientais, económicos a médio prazo, de autonomia energética e de uma imagem
positiva em termos de consciencialização ambiental.
Da análise efetuada verifica-se que os impactes negativos ocorrem maioritariamente na fase de
construção, apresentando fundamentalmente um caráter temporário, pouco significativo e de
magnitude reduzida. Para estes impactes são definidas medidas de minimização gerais a aplicar na fase
de construção e medidas especificas dedicadas ao projeto em questão, ao local em que se insere e aos
impactes identificados.
Na fase de exploração também podem ocorrer impactes negativos decorrentes da presença dos
aerogeradores e da linha elétrica a construir.
De acordo com a análise de comparação de alternativas da linha elétrica, na maior parte dos fatores
ambientais (Solos e Uso dos Solos, Recursos Hídricos, Património Cultural, Paisagem, Ordenamento do
Território, RAN, Socioeconomia e Saúde Humana) a Alternativa A2 é mais favorável, relativamente à
alternativa A1, apesar da alternativa A1 ser menos extensa que a alternativa A2.
O presente projeto encontra-se em fase de estudo prévio, pelo que foram identificadas diversas
medidas a considerar em fase de projeto de execução, de modo a reduzir e até evitar alguns dos
impactes identificados. A aplicação destas medidas será posteriormente verificada aquando da
elaboração do Relatório de Conformidade Ambiental com o Projeto de Execução (RECAPE), em fase de
Projeto de Execução.
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DESENHOS
Desenho 001 – Enquadramento do projeto
Desenho 002 – Implantação do Projeto
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